Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie i dokształcanie
nauczycieli w SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Podstawa prawna:
Rozp. MENiS z dnia 29 marca 2002 r w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form
doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych z budżetu organów
prowadzących szkoły, wojewodów…. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430)
Uchwała Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Nr 331/13 z dnia 18 listopada 2013 r.

§1
1. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłat z tytułu doskonalenia
i dokształcania nauczycieli są ustalane corocznie z określeniem specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2. Dopłaty lub dofinansowanie są instrumentem polityki kadrowej dyrektora SOSW i nie
mogą przybierać formy pomocy socjalnej.
3. Przy przyznawaniu dofinansowania bierze się pod uwagę zgodność doskonalenia
nauczycieli z potrzebami szkoły i programem rozwoju szkoły.

§2
1. Fundusze na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor placówki przeznacza na:
a) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym
zajmującym stanowiska kierownicze,
b) szkolenia rady pedagogicznej,
c) organizację warsztatów metodycznych, przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
wynikających z potrzeb ośrodka,
d) pokrycie kosztów opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli,
e) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
f) koszty przejazdu na zajęcia związane z uczestnictwem w doskonaleniu zawodowym
§3
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1. Dopłaty do dokształcania będą przyznawane w pierwszej kolejności nauczycielom:
a) skierowanym przez dyrektora SOSW na studia podyplomowe, licencjackie, kursy
doskonalące, konferencje, warsztaty,
b) zatrudnionym na czas nieokreślony, oraz nauczycielom, dla których SOSW jest
głównym miejscem pracy.
2. W przypadku nauczycieli podejmujących doskonalenie bez skierowani (zgody
dyrektora) wnioski o dofinansowanie nie będą brane pod uwagę.
§4
I. Ustala się następujące kwoty dofinansowania:
1. Koszty studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych 900 zł za jeden semestr.
2. Kursów doskonalących, seminariów, warsztatów, konferencji 50 % ceny powyżej 300 zł
3. 100% ceny kursów doskonalących, seminariów, warsztatów, konferencji w miarę
posiadanych środków.
4. 100 % dofinansowania kursów doskonalących, seminariów, warsztatów, konferencji
pod warunkiem bezpośredniego skierowania nauczyciela przez dyrektora SOSW.
§5
1. Warunkiem uzyskania dofinansowania doskonalenia przez nauczycieli SOSW jest
złożenie wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego (załącznik do
Regulaminu).
2. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora SOSW na każdy
semestr kolejno:
- I semestr do dnia 31 października,
- na II semestr do dnia 31 marca.
§6
1. Dopłata do doskonalenia zawodowego będzie przekazana nauczycielowi na podstawie
otrzymanego rachunku wystawionego przez uczelnię lub zakład doskonalenia.
2. Opłaty za kursy doskonalące, seminaria, warsztaty, konferencje szkoła może przekazać
poleceniem przelewu na konto uczelni lub placówki doskonalenia na podstawie
wystawionej faktury.
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3. Jeśli opłaty za doskonalenie dokonał nauczyciel, przed przyznaniem dofinansowania,
wówczas zwrot poniesionych kosztów nastąpi po przedłożeniu przez nauczyciela faktury
lub rachunku potwierdzającego poniesiony koszt szkolenia itp.
§7
1. decyzję o przyznaniu dopłaty do dokształcania podejmuje dyrektor SOSW.
2. Udzielając dofinansowania dyrektor Ośrodka będzie kierował się jedynie potrzebami
dydaktycznymi i wychowawczymi placówki, a nie sytuacja materialna nauczyciela.
§8
Odmowa przyznania dopłaty do czesnego w danym semestrze nie pozbawia prawa do
składania wniosku w semestrze następnym.
§9
Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
1. rozwiązania stosunku pracy z winy nauczyciela w okresie do 3 lat od czasu uzyskania
dofinansowania.
2. Nie uzyskania świadectwa ukończenia doskonalenia lub dokształcania.
3. Nie zaliczenia semestru studiów.
§ 10
Do dnia 30 listopada danego roku dyrektor składa organowi prowadzącemu wniosek
dotyczący dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli SOSW na
następny rok budżetowy.
§ 11
Do dnia 31 marca danego roku dyrektor składa organowi prowadzącemu sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania przyznanych środków za poprzedni rok budżetowy.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 12 marca 2014 r.
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